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  الذكاء االخالقي

Moral intelligence 
   
                
تعتبر نظرية ھوارد جاردنر عن الذكاءات المتعددة أن الذكاء سبعة أنواع متباينة مثل   

  . الداخلي – االجتماعي – البصري – الحركي – الموسيقي – الرياضي – الذكاء اللغوي
  . نجاح اإلنسان في مجاالت الحياة المتعددة وھذه األنواع من الذكاء تحدد

  
  .ًولكن ھناك بعدا آخر لنمو الشخصية وتحقيق الكفاية الذاتية أال وھو الذكاء االخالقي   

  
ة  طالب مدرس10.000 يفي دراسة نشرت في الواليات المتحدة األمريكية في مسح عل

  :ثانوية 
  ابقةسرقوا شيئا من محالت سوبر ماركت في السنة الس  50%
  يكذب للحصول علي عمل  25%
  غش واحتيال في اإلمتحانات% 70
  ألقلأخذ سالحا للمدرسة مرة واحدة علي ا  % 25
  تناول الكحوليات والمخدرات مرة واحدة علي األقل % 70

  
  % 700  زادت نسبة فشل النشاط واالنتباه الي 

  %300   سنة األخيرة زاد االنتحار40في 
  %1000    نسبة اإلكتئاب زادت

  
في جوانب  المتكامل للشخصية وتحقيق النجاح األخالقية لإلنسان تساعده علي البناءإن القوة 

  .الحياة المختلفة 
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  ما ھو الذكاء األخالقي 
 فقناعات أخالقية تساعد علي التصرھو القدرة علي فھم الصواب من الخطأ وتكوين   

  :بالطريقة الصحيحة واالخالقية 
ة علي الدوافع وإرجاء االشباع والتعاطف مع اآلخرين وعدالة  مثل ضبط النفس والسيطر

  . االحترام والميل للمساعدة بالحباالحكام وقبول الفروقات ومعاملة اآلخرين 
  

  أھم مالمح الذكاء األخالقي   
  

الصوت الداخلي القوي الذي يساعدك علي التمييز بين الصواب  : فاعلية الضمير )1
ذلك ويعطيك القوة علي عمل ند االبتعاد عن والخطأ ويشعرك بوخز الضمير ع

 .الوعي األخالقيالصواب ورفض أي قوة أو إغراء ضد الصواب ما يسمي 
  
القدرة علي إعادة توجيه الدوافع والتفكير قبل العمل   ضبط النفس  الرقابة الذاتية )2

 .والتحكم في اإلنفعاالت والعواطف 
 
 هونزيھعادلة وغير متميزة القدرة علي معاملة اآلخرين بطريقة      العدالة )3

كل االطراف قبل إصدار األحكام وعدم التمييز لويراعي القواعد ويسمع بشكل مفتوح 
أو الدين أو الحضارة أو الوضع االقتصادي أو القدرة أو غض النظر عن الجنس ب

 .المعتقدات 
 
احترام كرامة وحقوق كل االشخاص الذين نتعامل معھم حتي الذين   التسامح  )4

  . تصرفاتھم عن تصرفاتنا تختلف
 
آالمھم والتفاعل مع علي إدراك اھتمامات اآلخرين واحتياجاتھم القدرة   التعاطف  )5

. 
 .القدرة علي معاملة اآلخرين بطريقة ودية ومحترمة   اإلحترام  )6
 
 .القدرة علي مساعدة اآلخرين واالھتمام بسعادة اآلخرين   العطف والمساعدة  )7
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   :أھمية  الذكاء األخالقي

أي الشعور بالرضا الداخلي والتوافق النفسي : الرضي الشخصي والتكامل النفسي  )1
 .وتقليل الصراعات واالحباطات والضغوط الداخلية والخارجية 

  
 –القدرة علي العالقات الحميمة والبعيدة والتعامل مع الزمالء : العالقات الناجحة  )2

 . العمالء –داء  االع–القرباء  ا– األحباء – الرؤساء –اإلصدقاء 
القدرة علي التفوق االكاديمي واالصرار والمثابرة في :  الحياتية –النجاحات المھنية  )3

التحصيل العملي والمنافسة المھنية والكفاءة العملية وضيط النفس أمام االندفاع 
 .والتھور والطمع والغرور وغيرھا من أمراض النجاح 

 
توافق الروحي وقوة العالقة مع هللا وإرضاء الشعور بال) : الديني ( الرضا الروحي  )4

 .الضمير والسعادة الداخلية واالطمئنان من جھة المصير األبدي وغيرھا 
  

  كيف يمكن تنمية الذكاء االخالقي
عن طريق مراجعة السلوك والتصرفات والميول واالتجاھات : تنمية الوعي الذاتي  )1

 )اختيار النفس العميق( خالقية الشخصية وإدراك نقط القوة والضعف في الجوانب اال
  
التدريب ,  "روض نفسك للتقوي  " االخالق والتقوي كالرياضة: التدريب المستمر  )2

ضبط : اليومي في مواقف الحياة اليومية علي تنمية عضالت الذكاء االخالقي مثل 
  وغيرھا – المساعدة – التعاطف – النزاھة – االحترام – العدالة –النفس 

 
التمثل بالشخصيات المتميزة أخالقيا واالقتراب منھا والتعامل معھا : واالقتداء القدوة  )3

 .ودراسة حياة الشخصيات الفضلي روحيا وأخالقيا يساعد علي نمو الذكاء االخالقي 
 
 التأمالت الروحية ودراسة –القراءات الدينية : الغذاء الروحي والممارسات  )4

  .يساعد علي نمو الذكاء االخالقي ديء الشخصيات وتغذية العقل بالقيم والمبا
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  مقياس الذكاء األخالقي

 اختبار الذكاء االنفعالي
 

 نادرا أحيانا دائما  البيــــــــــان
        تستطيع تحديد سلوكك الخاطئ وتصف سبب الخطأ -1
       تعترف باألخطاء وتقول أنا آسف -2
ي التھمة تقبل اللوم من اآلخرين علي الخطأ وال تحاول أن تلق -3

 علي اآلخرين
      

       تشعر بالخجل والذنب حول أعمالك الخاطئة أو الغير مناسبة -4
عندما يتصل بك شخص غير مرغوب فيه تجعلھم يخبروه أنك  -5

 غير موجود
      

ال تأخذ تذكار صغير من مطعم أو فندق إن كانت ھناك فرصة  -6
 بدون علم المسئولين

      

        يحزن شخص آخريمكنك أن تبكي أو تحزن عندما -7
       تقرأ تعابير الوحه لدي اآلخرين وتتفاعل معھا -8
       ًيمكن أن تحدد مشاعر شخص آخر فعال -9

       متفاعل اجتماعيا ولديك الكثير من المشاعر تجاه اآلخرين - 10
       تتألم حين تري البطل يتأذي في االفالم - 11
       تشعر بالفرح لآلخرين عندما يفوزوا - 12
ور أو الصف دون أن تراوغ أو تنتظر بصبر في الطاب - 13

 تتدافع
      

تؤجل مشاھدة التلفزيون لبعد االنتھاء من دروسك أو أعمال  - 14
 مھمة

      

       ترفض خروج أو فسحة مع أصدقاء الرتباطك بدروسك - 15
       ترفع يدك قبل الكالم وتقاوم رغبتك في مقاطعة اآلخرين - 16
تسيطر علي غضبك وال تفقد السيطرة علي أعصابك  - 17

 والفاظك
      

       تدخر نقودك بدال من شراء مالبس جديدة ال تحتاجھا بشدة - 18
       ترفض أن تدخل علي موقع اباحي مجاني علي االنترنت - 19
       ترفض تجربة تدخين سيجارة بانجو من صديق - 20
تسيطر علي رغبتك لالستماع الي حديث ھامس يتناول  - 21

 سيرة شخص
      

      الرفس لم تشارك في أي نوع من األذي البدني كالضرب أو  - 22
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 أو العض أو الجرح
ترفض أن تتحدث عن شخص من وراء ظھره بغير ما  - 23

 أمامهبه تتحدث 
      

 سامحني – شكرا –لو سمحت : تستخدم العبارات المھذبة - 24
... 

      

تستخدم طبقة صوت محترمة وتحجم عن التعليقات السخيفة  - 25
 وااللفاظ البذيئة

      

       "مثال,الصعايدة   "ال تميل الي النكات التي تؤذي اآلخرين - 26
       تھتم بشكل عميق حين يعامل أحدھم بشكل قاس غير عادل - 27
       تجلس وتبقي مع الناس المتضايقيين أو المستبعدين - 28
       تعامل الحيوانات برفق - 29
ترفض أن تكون طرفا في إھانة أو سخرية أو الحاق األذي  - 30

 باآلخرين
      

       تھتم باحتياجات اآلخرين وتعمل علي تلبيتھا - 31
تجعل اآلخرين التي تتمتع بالقيام باعمال الخدمة والتطوع  - 32

 سعداء
      

تتسامح مع اآلخرين الذين يختلفون عنك في أرائك  - 33
 ومعتقداتك

      

       تقف مع المظلوم وال تسمح بالظلم أو عدم التسامح - 34
 ,،الدين علي اآلخرين بغض النظر عن الجنستنفتح - 35

 ي واالقتصاديالحضارة أوالمستوي االجتماع ,المعتقدات
      

       تركز علي إيجابيات اآلخرين بدال من اختالفھم عنك - 36
       تحجم عن التفاخر والتعصب والسخرية من اآلخرين - 37
       بل تكوين رأي أو حكمقتستمع لكل األطراف  - 38
       تلعب بأمانة ونزاھه حسب القواعد وال تغيرھا - 39
       تحاول أن تعطي الجميع فرص متساوية وعادلة - 40
        بروح رياضية عند الھزيمة وتحيي الفائزتتعامل  - 41
        ال تتھرب إذا طلب منك الشھادة وتشھد بالحق فيما تعرفه - 42

  
  
  


